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INSTRUCIÓN DA XERENCIA 2/2020, DO 1 DE ABRIL,
POLA QUE SE REGULA O DESENVOLVEMENTO DO
PECHE
DOS
CENTROS,
INSTALACIÓNS
E
DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE O 6 E O 8 DE
ABRIL DE 2020.

A instrución da Xerencia 12/2019, do 27 de decembro, sobre calendario laboral, vacacións e
días de libre disposición para o ano 2020 do persoal de administración e servizos da
Universidade de Vigo, establece na base 7, punto 1: “Na procura de avanzar no compromiso da
Universidade de Vigo e do seu persoal coa sustentabilidade e o cambio climático, en base aos obxectivos de
optimización dos recursos que permita un aforro enerxético e económico, procederase ao peche de todos os
centros, dependencias e instalacións da Universidade de Vigo nos seguintes períodos do ano 2020:
a) Entre o 6 e o 8 de abril, ambos os dous incluídos (…).
b) Entre o 5 e o 19 de agosto, ambos os dous incluídos (…)
O punto 2 da antedita base prevé: “A Xerencia poderá acordar nestes períodos outro horario de apertura,
a alteración dos períodos ou a continuidade dalgúns servizos e actividades.”
En virtude do exposto, esta xerencia resolve ditar as seguintes.

INSTRUCIÓNS

1. Obxecto.
Esta instrución ten por finalidade regular o efectivo desenvolvemento dos servizos
administrativos esenciais durante o peche de centros, instalacións e dependencias da
Universidade de Vigo no período comprendido entre o 6 e o 8 de abril de 2020, ambos
incluídos, sen prexuízo do peche de todos os centros da Universidade de Vigo por mor da
declaración do estado de alarma establecido no Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
(BOE nº 67 do 14 de marzo) e prorrogado polo R. D. 476/202 do 27 de marzo (BOE nº 86
do 28 de marzo).
2. Peche de centros, instalacións e dependencias.
Todos os centros, instalacións e dependencias da Universidade de Vigo, incluíndo os
respectivos servizos, áreas e unidades de xestión, permanecerán pechados do 6 ao 8 de abril
de 2020.
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Non obstante, atendendo aos informes motivados emitidos polas persoas responsables dos
centros, instalacións e dependencias, resulta necesario manter a prestación de servizos en
diversas unidades, respectando en todo caso as medidas restritivas de mobilidade establecidas
polas autoridades competentes, por mor da declaración do estado de alarma.
De conformidade co punto 2.d da instrución da xerencia do 16 de marzo, pola que se
desenvolve a resolución reitoral do 14/03/2020 de peche temporal de instalacións, centros
e servizos da universidade, corresponde ás persoas responsables dos diferentes servizos, áreas
ou unidades a organización e coordinación destes servizos esenciais e, no caso de que as
funcións deban desempeñarse presencialmente, establecerán as quendas necesarias para
garantir a prestación de servizos e minimizar ao máximo posible o risco de contaxio laboral,
arbitrando as medidas organizativas para a protección da saúde en base ás recomendacións
estipuladas polas autoridades sanitarias.
A prestación dos servizos esenciais, de conformidade co establecido no punto terceiro da
resolución da xerencia 3/2019 do 21 de febreiro, sobre reordenación de horarios, realizarase
en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Os efectivos necesarios para a prestación de servizos esencias desde o 6 ao 8 de abril, ambos
incluídos, son os seguintes:
2.1. CACTI.
− 1 técnico/a da Unidade de Análise Instrumental e Seguridade Alimentaria.
− 1 técnico/a da Unidade de Determinación Estrutural, Proteómica e Xenómica.
− 1 técnico/a da Unidade de Microscopía Electrónica.
− 1 técnico/a da Unidade de Nanotecnoloxía e Análise de Superficies.
− 1 persoa da Unidade de conserxería.
2.2. CINBIO – ANIMALARIO.
− 2 persoas do Animalario.
2.3. ECIMAT.
− 2 técnicos/as da área de Cultivos Mariños.
2.4. ÁREA DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN (ATIC).
Tendo en conta as circunstancias excepcionais derivadas da declaración de estado de
alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 e o
disposto na instrución da xerencia do 16 de marzo, pola que se desenvolve a resolución
reitoral do 14/03/2020 de peche temporal de instalacións, centros e servizos da
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universidade no relativo ao persoal de administración e servizos, que estipula no punto
1.a: “Todo o persoal de administración e servizos cuxas funcións se realicen dentro de edificios,
instalacións e dependencias da Universidade de Vigo que permitan o seu desenvolvemento a
distancia prestarán o servizo desde o seu domicilio na modalidade de traballo non presencial. Para
tales efectos, a universidade facilitará fórmulas de traballo a distancia. Correspóndelle aos
responsables dos servizos, unidades e áreas (xefas/es de servizo, directoras/es,
administradoras/es,…) organizar o desenvolvemento do traballo do persoal ao seu cargo.”, resulta
de vital importancia o control e mantemento dos mecanismos tecnolóxicos
indispensables para a prestación de servizos de xeito non presencial, para o que é
imprescindible a continuidade de determinadas tarefas que desempeña persoal
destinado na ATIC.
En virtude do exposto e das motivacións trasladadas polo Director da ATIC establécese,
unha vez manifestada a voluntariedade do persoal afectado, a prestación de servizos
esencias na modalidade de atención remota no período de referencia para o seguinte
persoal:
−
−

−

2 técnicos/as da área de tecnoloxías da información e comunicacións de grupo
I para o control e mantemento da rede corporativa e servizos dependentes.
5 técnicos/as da área de tecnoloxías da información e comunicacións de grupo
I para o control e mantemento do aloxamento de portal web, correo electrónico
e servizos dependentes.
3 técnicos/as da área de tecnoloxías da información e comunicacións de grupo
III do SAUM, para a atención de incidencias que poidan xurdir dos servizos
anteriores.

Os servizos esencias serán prestados por persoal destinado no campus de Vigo.
3. Criterios aplicables.
De conformidade co punto 7.1.a) da instrución da xerencia 12/2019, o persoal destinado a
manter operativos os servizos sinalados no punto 2 gozará, supeditado ás necesidades de
servizo, dos 3 días de vacacións establecidos no artigo 26 do II Convenio colectivo do PAS
laboral.

Vigo, 1 de abril de 2020
A XERENTA,
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